
    

  

„„ЕЕввррооииннсс--  шшккооллаа  ззаа  ттааллааннттии““  

Конкурс по случай 25 годишнината от основаването на „ЗД Евроинс“ АД 

 

Регламент 

1. Организатор 
Конкурсът „Евроинс – школа за таланти” (Конкусът), се организира от 
„Застрахователно дружество Еворинс” АД („ЗД Евроинс“ 
АД/Дружеството/Компанията) със седалище и адрес на управление: гр. София, 
бул. „Христофор Колумб“ № 43, ЕИК: 121265113, идентификационен номер: 
BG121265113, представлявано от Йоанна Цонева, Председател на Съвета на 
директорите (СД) на Дружеството и Евгени Игнатов, изпълнителен директор. 
 

2. Календар за провеждане на конкурса „Евроинс- школа за 
таланти” 

 28.02.2023 г.– обявяване на Конкурса; 

 04.03.2023 г. – 28.04.2023 г.– срок за получаване на есета и мотивационни 
писма на имейл: contact@euroins.bg ; 

 24.05.2023 г.– обявяване на резултатите от Конкурса; 

 Юни 2023 г.– награждаване на победителите и изпращане на 
сертификатите за участниците. 
 

3. Право на участие в конкурса имат: 

 Всички студенти от III и IV курс, степен „бакалавър” – редовна, задочна или 
дистанционна форма на обучение; 

 Всички студенти, степен „магистър” – редовна, задочна или дистанционна 
форма на обучение; 

 Студентите да бъдат от следните специалности или производни на тях: 
 Застраховане и социално дело; 
 Икономика; 
 Финанси и счетоводство; 
 Вътрешен одит и контрол; 
 Маркетинг; 
 Статистика и анализ на данни; 
 Информатика, информационни технологии и дигитализация; 
 Приложна математика. 
 

4. Цели на конкурса 
„ЗД Евроинс” АД е компания с богата история, традиции и визия за бъдещето. 
От самото си създаване „ЗД Евроинс”АД е инвестирало в изграждането на 
кадри. Като част от стратегията за развитие на Дружеството и политиката за 
осигуряване и гарантиране на постоянно добро управление. Компанията 
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разтваря врати и протяга ръка към студентите, които желаят успоредно със 
следването, да изграждат умения и опит в реална бизнес среда. 
Конкурсът „Евроинс – школа за таланти” е част от кампанията по случай „25 
години Евроинс” и цели да: 

 Провокира участниците да представят и защитят своята позиция по една 
от поставените теми за есе или да изразят качествата и уменията, които 
притежават в мотивационно писмо; 

 Амбицира студентите да се учат и развиват в модерна компания, част от 
голяма международна група; 

 Имат желание да работят и да дадат най-доброто от себе си в това, което 
правят. 
 

5. Напишете мотивационно писмо Или  
6. Есе на една от следните теми: 

 Тема 1: Дъската за гладене е била сърф, който се е отказал от мечтите си, 
за да си намери „сигурна работа”; 

 Тема 2: Иновации срещу традиции: технологична революция в 
застраховането; 

 Тема 3 : Гласът на младите в корпоративния свят. 
 
 Всеки автор има право, да участва само с едно есе по една от изброените 
теми или с мотивационно писмо; 
 Оценяването се извършва от тричленно жури, съставено от мениджъри на 
„ЗД Евроинс” АД . 
 

7. Критерии за оценяване 

 Точно формулирана, непротиворечива и единна теза, последователно и 
убедително излагане на аргументите; 

 Ясно обособени композиционни елементи – увод, теза, аргументи, 
заключение при спазване на изискуемия обем на текста от 2000 думи; 

 Баланс между общи идеи и конкретизирането им чрез примери, 
илюстрации, статистики; 

 Графично оформление – формално разделяне на текста с абзаци с 
изнесен назад първи ред; 

 Спазване на граматични, правописни и пунктоационни норми на книжовния 
български език; 

 Изразителност и богатство на речника. 

 Мотивационното писмо следва да изложи предимствата и мотивацията на 
автора за участие. 
 
*Графики, илюстрации и други не се включват в общата дължина на текста 
от 2000 думи. 
 

8. Заедно с есето или мотивационното писмо, участниците следва 
да изпратят файл с придружаваща информация: 

 Трите имена на автора; 

 Град, университет, специалност, курс и форма на обучение; 

 Личен телефон и имейл за връзка; 

 Съгласие за обработка на личните данни, приложено към настоящия 
регламент. 
Участниците в конкурса следва да изпратят своята разработка по една от 
обявените теми в обем от 2000 думи (Arial, 11 pt., двустранно подравняване, 



междуредие 1) на имейл: contact@euroins.bg  в срока посочен в календара от 
т. 2 на Регламента. 
 

9. Съвети към участниците в конкурса 

 Представете вашата лична позиция по темата, която сте избрали и я 
защитете; 

 Няма вярна и грешна позиция. Бъдете откровени и дайте свойто 
собствено мнение, но бъдете убедителни в обосновката. В случай че 
използвате сравнение на тезата си с друго мнение или общоприети твърдения 
в обществото, е много важно да защитите безкомпромисно твърдяното от вас; 

 Избягвайте елементарни, повърхностни разсъждения. Бъдете убедителни 
и бъдете себе си; 

 Пазете се от клишетата. Не е важно да сте добър писател, важно е да 
структурирате правилно тезата си и да се обосновете. Талантът е в самия 
човек, особено ако го прояви в ежедневието и в работата си; 

 Преди да формулирате тезата си, проверете дали тя наистина отразява 
вашето мнение и можете ли да я защитите; 

 При използването на чужди разработки, трудове и цитати, следва да 
посочите изрично автора/източника в края на есето. 
 

10. Награди 

 Класираните на първите 5 (пет) места студенти получават покрити разходи 
за семестриални такси до завършване на обучението си; 

 Класираните на първите 10 (десет) места студенти получават възможност 
за платен стаж в Дружеството, съобразно с изучаваната специалност; 

 Всички участници, изпратили есе или мотивационно писмо в срок на 
посочения имейл, ще получат сертификати за участие в конкурса. 
 

11. Обявяване на резултатите 

 Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 24.05.2023 г. на сайта 
на „ЗД Евроинс “АД – www.euroins.bg; 

 Класирането на участниците ще бъде публикувано на сайта на 
университетите, чийто студенти са победители; 

 Наградите на победителите ще бъдат връчени по време на официално 
събитие по повод честването на 25 годишнината на Дружеството. 
 
 
За допълнителна информация и въпроси, моля изпращайте запитвания на: 
contact@euroins.bg. Ние ще отговорим в най-кратки срокове. 
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